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apm aUTomoTiVe NaBíZí slUŽBY Z programU
aUTo diesel speCialisTa (ads)

■ auto diesel specialista

■ Jak to celé funguje?

ADS je osvědčený servisní koncept sesterské
společnosti Stahlgruber CZ zaměřený na
diagnostiku, opravy a servis vysokotlakých
dieselových vstřikovacích systémů osobních a
užitkových vozidel. Stejné služby zajišťuje i pro
ostatní vznětové systémy (PD jednotky, řadová
i rotační čerpadla, dvoustupňové vstřikovače,
klasické vstřikovače s otvorovými nebo
čepovými tryskami, atd.). Dále nabízí testy
kvality paliva (čistota a množství biosložky).

Zákazník demontované díly vloží do speciálního
přepravního boxu spolu s jednoduchým
zakázkovým listem na sběrném místě ADS,
což jsou všechny pobočky APM Automotive
(případně jejich rozvozová auta). Logistikou
APM Automotive jsou díly expresně dopraveny
(obvykle následující den) diesel-servisu ADS,
které je vybaveno špičkovou technologii od
společnosti HARTRIDGE a dalších výrobců.
Po očištění a kontrole vstřikovačů na
zkušebních stanicích nebo po rozebrání
čerpadel je zákazník telefonicky informován o
zjištěném stavu a je s ním dohodnuta oprava
nebo vraceni dílu v původním stavu, příp. i
dodaní nového dílu, pokud by oprava byla
nerentabilní.

Vysokotlaké vznětové vstřikovací systémy,
které se do současných automobilů montují,
přinášejí zvýšeni účinnosti i výkonu motoru za
stálého snižovaní emisních hodnot. Zároveň
jsou ale složitější, náročnější na diagnostiku,
dražší a především náchylnější na kvalitu
paliva a servis. Zákazníci APM Automotive nyní
mohou využívat zázemí autorizovaného dieselservisu, tedy diagnostiku i kompletní opravy
těchto systémů efektivním způsobem při
využiti technické podpory, logistiky a dalších
služeb společnosti APM Automotive.
Pozn. - pokud je při testování dílu zjištěno přílišné
opotřebení nebo vadná součást, musí být takový
díl vyměněn - jinak není možné garantovat
bezproblémový provoz.

Opravené díly nebo komponenty, které
splnily při testování požadované parametry
výrobce, jsou opatřeny pokud možno novým
příslušenstvím (těsněni, o-kroužky atp.),
umístěny do prachotěsné folie a bezpečně
uloženy zpět do přepravního boxu spolu se
zakázkovým listem s popisem provedených
činnosti a s protokoly před a po opravě.
Takto jsou díly odeslány zpět zákazníkovi prostřednictvím rozvozů APM Automotive.
Fakturaci obstarává příslušná pobočka jako
v případě běžného zboží. Pak již stačí jen
opravený / nový díl dle požadovaných pravidel
výrobce systému namontovat, příp. zapsat
charakteristiky vstřikovačů do řídící jednotky
motoru a předat auto zákazníkovi.
K dispozici je tel. číslo 724 562 641 (HoTliNe)
na technické středisko ADS, kde lze cely proces
konzultovat.
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KoNTrola a VYČiŠTěNí VsTřiKoVaČů ZáŽeHoVýCH moTorů VČ.
příméHo VsTřiKoVáNí, lpg a CNg Na ZKUŠeBNí sTaNiCi asNU:

Servisní středisko ADS nabízí také možnost vyčištění a testovaní vstřikovačů zážehových motorů
s přímým i nepřímým vstřikováním benzínu, LPG nebo CNG. Kontrolují se elektrické vlastnosti
vstřikovačů, tvar vstřikovaných paprsků a množství dodaného paliva v různých režimech.
Opravy těchto vstřikovačů se vzhledem k jejich ceně i nedostupnosti ND neprovádějí, ale součástí
kontroly je možnost výměny vnitřního filtru vstřikovačů a těsnění (pryžové, příp. teflonové O-kroužky).
Samozřejmostí je možnost dodání nového ND dle katalogu apmCat.

■ Kolik to stojí?
Základní test bez čištění (elektr. vlastnosti + dávky - zjištěn vadný vstřikovač)

150 Kč

Kompletní test před a po vyčištění vč. ultrazvuku, příp. výměna filtru a těsnění
(těsnění, filtr nebo jiné příslušenství je účtováno zvlášť)

350 Kč
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CENÍK SLUŽEB
Vyčištění 1 dílu ultrazvukem

50 Kč

Kontrola CR vstřikovače (IFT70) rozhodnutí možná dobrý/určitě špatný

200 Kč

Kontrola CR vstřikovače (CRi-PC) podrobná kontrola, možný tisk protokolu
Kolik to
stojí?
Kontrola PD jednotky
Bosch,
VDO

450 Kč

Kontrola PD jednotky Bosch + výměna sady těsnění

800 Kč

Kalibrace CR vstřikovačů Delphi vč. vygenerování nových C2I a C3I kódů

900 Kč

Pouze rozebrání čerpadla - zjištění rozsahu poškození (bez smontování)

500 Kč

600 Kč

800 Kč

Rozebrání + provizorní složení čerpadla - zjištění rozsahu poškození

od 1 500 Kč

Kontrola, oprava, seřízení čerpadla

350 Kč

Kontrola kvality nafty dle normy ISO 4406: 1999 + zjištění množství biosložky v %
Opravy vstřikovačů a čerpadel od 20% do 70% ceny nového dílu:
Např. kompletní oprava vstřikovače CR Delphi včetně vygenerování C2I kódu

4 300 Kč

(kromě Renault 1.5 dCi)

4 000 Kč

Oprava vstřikovačů CR Bosch (kromě piezo)

4 300 Kč
3 800 Kč

Oprava vybraných CR vstřikovačů VDO (Siemens)

od 4 300 Kč

Repasované CR vstřikovače Denso

reklamační řád platný pro diesel program auto diesel specialista
V případě reklamace komponentu z programu Auto Diesel Specialista postupovat následovně:
- Reklamovaný díl doručit na spádovou pobočku zákazníka
- Pobočka reklamovaný díl zabalí a připraví k odeslání
- Pobočka kontaktuje přejímacího technika ADS (Auto Diesel Specialista) a domluví se na podrobnostech zaslání
- Pobočka reklamovaný díl odešle do ADS dle dohody
- ADS následně komunikuje s pobočkou APM
Pobočky komunikují výhradně napřímo s ADS (Auto Diesel Specialista)

KoNTaKTY
Kdyně - centrála
Nádražní 104
tel. +420 379 302 922
info@apm.cz

Benešov
Žižkova 1077
tel. +420 317 711 042
benesov@apm.cz

Brno
Škrobárenská 484/8
tel. +420 531 012 622
brno@apm.cz

domažlice
masarykova 181
tel. +420 379 768 899
domazlice@apm.cz

Hodonín
Velkomoravská 4017/77
tel. +420 517 332 449
hodonin@apm.cz

Chomutov
Kukaňova 5375
tel. +420 474 334 267
chomutov@apm.cz

Jihlava
demlova 31
tel. +420 255 729 652
jihlava@apm.cz

Karlovy Vary
Jáchymovská 160/47
tel. +420 353 564 348
karlovy.vary@apm.cz

Klatovy
plzeňská 823
tel. +420 376 399 144
klatovy@apm.cz

mladá Boleslav - Kosmonosy
Karla Veselého 728
tel. +420 326 702 846
mlada.boleslav@apm.cz

most
obchodní 23
tel. +420 417 639 238
most@apm.cz

olomouc
Týnecká 714/6
tel. +420 585 314 568
olomouc@apm.cz

opava
Vojanova 2988/36
tel. +420 553 673 046
opava@apm.cz

ostrava - Vítkovice
1. máje 3236/103
tel. +420 596 613 630
ostrava@apm.cz

pardubice - staré Hradiště
ohrazenická 123
tel. +420 466 531 757
pardubice@apm.cz

plzeň
skladová 20
tel. +420 377 244 064
plzen@apm.cz

praha - Hostivař
pražská 16
tel. +420 225 001 822
praha@apm.cz

praha - Trója
Čimická 442/33
tel. +420 255 729 652
praha.troja@apm.cz

praha - Zličín
sárská 5/133
tel. +420 225 091 822
praha.zlicin@apm.cz

roztoky
lidická 1348
tel. +420 255 729 650
roztoky@apm.cz

Šumperk
Československé armády 21
tel. +420 734 391 266
sumperk@apm.cz

Tachov
Vítkov 103
tel. +420 378 772 094
tachov@apm.cz

Uherské Hradiště
Hradišťská 83
tel. +420 572 503 703
uherske.hradiste@apm.cz

Ústí nad labem
drážďanská 830/72
tel. +420 475 209 765
usti@apm.cz

České Budějovice
luční 79
tel. +420 739 530 794
budejovice@apm.cz

Valašské meziříčí
legií 1549
tel. +420 571 610 465
valmez@apm.cz

Zlín
prštné 526
tel. +420 576 201 955
zlin@apm.cz

Teplice
masarykova tř. 1950
tel. +420 417 532 311
teplice@apm.cz
Znojmo
družstevní 3392/5a
tel. +420 515 225 255
znojmo@apm.cz
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Všechny uvedené ceny jsou pouze informativní bez DPH a mohou se u jednotlivých aplikací lišit.
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